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V/v gửi tài liệu họp xem xét dự 
thảo Đề cương chi tiết Báo cáo 

chính trị trình Đại hội XVII Đảng 
bộ tỉnh  

 
 
 

Lạng Sơn, ngày 11  tháng 9 năm 2019 

     Kính gửi:  
Các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 
Nội vụ, Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, 
Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Ban Quản 
lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Cục Quản 
lý thị trường, Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

 
Thực hiện Chương trình làm việc tại Giấy mời số 325/GM-UBND ngày 

10/9/2019 của UBND tỉnh về việc họp xem xét dự thảo Đề cương chi tiết Báo 
cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh đối với các nội dung về phát triển  
kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng chính quyền 
các cấp; Văn phòng UBND tỉnh gửi tài liệu phục vụ cuộc họp trên đến các thành 
viên Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các sở, 
ban, ngành liên quan nghiên cứu trước, chuẩn bị ý kiến tham gia tại phiên họp. 

Tài liệu họp gửi các thành phần tại Giấy mời số 325/GM-UBND gồm: 

1. Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
khoá XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (kèm theo Thông báo 
số 3629 -TB/VPTU, ngày 09/9/2019 của Văn phòng Tỉnh uỷ). 

2. Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh đối 
với các nội dung về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại, xây dựng chính quyền các cấp (kèm theo Công văn số 1305/SKHĐT-
THQH ngày 10/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).  

3. Kế hoạch số 01-KH/TBVK ngày 30/8/2019 của Tiểu ban văn kiện Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về xây dựng và thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo 
văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.  
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Văn phòng UBND tỉnh đã chuẩn bị tài liệu trên máy tính tại phòng họp để 
Đại biểu nghiên cứu, theo dõi. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các đồng chí quan tâm./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thành phần tại Giấy mời 325/GM-UBND;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (NNK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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